
يكععون أن يجععوز أل ؟ ابنععه أنععه المؤلععف عععرف أين من ، ابنه سليمان 
نن ا المراد بب نه نو نو ند ((  وو ندوا نن لل نم ا بي نل لن ل فععالجواب ؟ خععادمه  يعني)) وس
له: (( قععوله فععي هبععة الولد سععمى تعععالى و سععبحانه اللععه لللل لل وك   بللل وم

لت نووا نم لس لض وال بر ل
ن وق نووا ول بخ وء نم ا ني نش ا وب ني نه بن ني نم وء لل نش ا ثث ا ني نن ا وب نو لإ نه ني

بن نم وء لل نش ا نر ني وكو ذذ بو واللل نأ بم *  وهلل وج وو نز ثنلل ا يصععنفهم  يعنععي)) وي نروا بك وذ نو ((
ثثلل ا نن ا ول نو لإ نعلل بج بن ني وء نملل نشلل ا ثملل ا ني لقي نم: ((  قععال)) نع بعلل ود لن ببلل نع بل  أي)) وا

والثنععاء للمععدح بها يؤتى أنه يعني والثناء للمدح إنشاء الجملة و سليمان
)) والعبلد  (( نعم: قوله الذم. و لنشاء كلمة فإنها بئس نقيضها وعلى

نعععم في بالمدح مخصوص و فاعل إلى تحتاج بئس و نعم أن المعروف
هععو و  موجععود)) )) ((والعبللد والعبللد (( نعم  فععأين بئععس في الذم و

مخصععوص أيععن لكن فاعل العبد و ماضي  فعل)) (( نعم يعني الفاعل
اا : مسععتتر نقععول ل و المسععتتر الضععمير إما المخصوص ؟ الضععمير أيضعع

لكععن العبععد ، ظاهر اسم الفاعل و : مستتر نقول يمكن ل لنه محذوف
نقععدره أن إمععا يعنععي سععليمان تقععديره أو هععو تقديره محذوف إنه نقول
اا اا اسم اا أو ظاهر ((إنلله)) )) أوواب )) ((إنلله والعبد (( نعم  ، ضمير

 أي((إنه)) سععليمان علععى وجععل عععز اللععه مععن الثنععاء هععذا سععبب هذا
بترجيع ذلك كان سواء جل و عز الله إلى رجاع   أي))أوواب(( سليمان
اليععة أن الظععاهر و جل و عز الله طاعة إلى بالرجوع أو بالذكر الصوت
بالتسععبيح رجععاع أواب و الله طاعة إلى رجاع أواب أنه للمعنيين شاملة

الععذكر و بالتسبيح رجاع المؤلف هنا يردده. يقول و به الصوت يرجع أي
رجععاع أنععه المؤلععف قال مما أعم أنه الصحيح لكن و تالوقا جميع في

والطاعة. بالتوبة الله إلى رجاع وكذلك والذكر بالتسبيح
أبهمه ؟ العارض  منعرض)) (())  ب العشي عليه عرض إذ(( قال  

فععاعله يسععم لععم لمععا للمجهععول ؟ ليععش مبنععي هنععا الفعل لن للتفخيم
اا لععه بععأن يععوحي كععأنه يعنععي للتفخيععم اا جنععود مععا عليععه يعرضععون كععثير

الشمس. غروب إلى الزوال بعد ما  هو((ب العشي)) قوله يعرضون. و
إذا البععاء أن الغععالب لكععن فععي أي للظرفيععة  الباء((ب العشي)) قوله و

كععأن الععوقت لجميع مستوعبة تكون أنها الغالب ،  في مكان في جاءت
اا صار كله العشي عليه تعرض التي الخيول لكثرة العرض لهذا مستوعب

؟ ويععن فاعععل نععائب ؟ يعربهععا الذي   ما))(والص افن ات((ب العشي)) (
))(والصلل افن ات( قائععل قععال طيععب. إذا نعم  أيعرض))(( فاعل نائب
مععؤنث جمععع يعني حل ذات جمع هذه  وعرض))(( مذكر الفعل و جمع



أو متصععل مضععمر فعععل تلععزم إنما و التاء في يقول مالك ابن و حقيقي
لوجععود التععأنيث يجععب لععم : إنمععا نقععول ؟ رأيكععم فما  ، حل ذات مفهم

)).  عليهم(( قوله هو و الفاصل
و صععافنة جمع ))  الخيل(والص افن ات(المؤلف   قال))(والص افن ات(  
الحععافر طرف على الخرى إقامة و ؟ بعده إيش ثل ث على القائمة هي

علععى تقععوم الخيععل  هععي))(والص افن ات( صفونا يصفن صفن من هو و
ال الرابعة ترفع و أرجل ثل ث الرض علعى الحافر طرف يكون بحيث قلي

اا هو و قوتها على يدل هذا و رؤيتهععا عنععد أجمععل الجمععال ناحية من أيض
بشععيء تشعععر و أبهععة لها لكان صافنة مصفوفة الخيل تصورت لو فإنك
ما ، نتهى )) اوالجي اد(( تشاهده. قال الذي المشهد هذا من العظمة من

. أحسنتم إي سمعت
بذ:  الطالب لإ نض ((  لر له وع بي نل وي نع لش نع بل وت لب ا نن ا لف لص ا ود وال نيلل ا لج بل نل وا نقلل ا نف  *

وني وت لإ بب نب بح لب نأ لر وح بي نخ بل بن وا لر نع بك وبي لذ لتت ى نر بت نح نر نووا لب نتلل نجلل ا لح بل * لب ا
نه ا ذدو لي ور نل نق نع لفلل نط ثح ا نف بسلل لق نم ذسللو لق لب ال ننلل ا بع نل بد نووا نقلل نل نو لنلل ا *  نت نف

نن نم ا بي نل نن ا وس بي نق بل نأ نلت ى نو له نع وي لس بر ثدوا وك نس لم نج نب وث نن ا نل نأ نق ا وب *  بر نر لف بغ وا
بب للي نه ثك ا للي نو بل لغي ل وم نب بن دد ني نح بن نلل لد ي لم بع نك نب لن نت لإ بن وب نأ له ا نو بل * وا

نن ا بر لخ نسلل وه نف نح نللل وريلل لر ي وال بجلل له نت لر بم نأ ثء لبلل نخلل ا وث ور بيلل نب نح نصلل ا * نأ
نن لطي ني ا لش لل نووال دء وك لن ا دص نب لووا نغ نن نو لري نخ نوخآ نن *  لني لر نق لد لفي وم نف ا بص نل وا

نذوا نه نن ا *  وؤ نط ا بن نع ون بم بو نف ا بك نأ لس بم لر نأ بي نغ دب لب نسلل ا لن لح لإ نو وه *  نن ا نللل ند بنلل لع
نفت ى بل وز نن نل بس وح دب نو )) نمبآ

، الفوائععد فععي أظععن قفنععا و ، الرجيععم الشيطان من بالله : أعوذ الشيخ
. نعم
بم:  تعععالى الله قال نأ ول ((  نع بج نن نن لذي لللل ونللووا وا نم ولللووا خآ لم نع لت نو نح ا لل لصلل ا وال

نن لدي لس بف وم بل لض لفي نك ا بر ل
ن بم وا ول نأ نع بج نن نن لقيلل لت وم بل لر وا لجلل ا وف بل  كملنععا)) نك ا

. فوائدها
: نعم الطالب
ا ل و اللععه حكمععة لنتفت كذلك كان لو أنه الحكمة ذكرنا : طيب الشيخ

. الفوائد .... في ما ؟ عندك الفوائد في عندك اقرأها ؟
: ..... الطالب
. الفوائد ، : ل الشيخ

: ..... الطالب
. هذا إل : بس الشيخ



: ..... الطالب
. بعدها التي اقرأ ، : إي الشيخ

: ...... الطالب
. نعم ، : نعم الشيخ

: ..... الطالب
. كالمفسد المؤمن ؟ إيش يجعل ل : أنه الشيخ

: ..... الطالب
. طيب ، بس ، : نعم الشيخ

إليلك أنزلنل اه (( كت اب:  تعععالى قععوله ، الرحيععم الرحمن الله بسم 
 ؟ كتاب نعرب  كيف)) مب ارك
: ..... الطالب
 ؟ نكرة هو و البتداء صح كيف التقدير هذا على طيب ، : نعم الشيخ

: ..... الطالب
. لع صفة : لنه الشيخ

. : لمبارك الطالب
أذكععر  طيععب)). إليك (( أنزلن اه الخبر  هو)) (( مب ارك ، : ل الشيخ

 ؟ القرآن بركة من جوانب ثلثة
: ..... الطالب
 ؟ أذكرها كثرة كيف اصبر ، لقارئه الثواب : كثرة الشيخ

ألم أقول ( ل:  قععال وسععلم عليععه اللععه صععلى النععبي : لن الطععالب
) حرف ألف لكن و حرف
. بالشاهد تأت لم ، بالشاهد أتيت ما : اصبر الشيخ

: ..... الطالب
 ؟ يترتب الذي الثواب هذا ما و الدليل : ما : أقول الشيخ

: ..... الطالب
. : نعم الشيخ

: ..... الطالب
 ؟ كمل طيب ، أحسنت : تمام الشيخ

غير و الصدر انشراح و قلب نور من وذلك خاص أو : ..... عام الطالب
. ذلك

 ؟ عام أو خاص هذا : تمام الشيخ
. خاص : هذا الطالب



. العام و : نعم الشيخ
...... الكلمة مجتمع به يحصل ما العام : و الطالب
. نعم ، الخاص و العام خلي اثنين ، هذا : نعم الشيخ

: ..... الطالب
. ذكره : هذا الشيخ

: ..... الطالب
و الرض مشععارق بععه فتحععوا المسلمين أن ذكرنا ما إحنا : طيب الشيخ

اللغععة اجتمعععت إذا و واحععدة اللغععة لن الكلمععة اجتمععاع كذلك ، مغاربها
، هععذا غير فهذا التفرق يحصل اللغة بتفرق و الناس اجتمع اللغة اتفقت
و الصععدر انشععراح و القلععب نور من يحصل ما الخاص الثر عندنا فالن

يكونعوا لنهععم عليعه المسعلمين اجتمععاع العام ، ذلك إلى ما و الطمأنينة
أن أجل من اللغة تعلموا الفرس من كثير لهذا و اللغة توحيد واحد بلغة

فتوحععات ، الفتوحععات فععي الحميععدة : آثععاره والثالث القرآن هذا يفهموا
. مغاربها و الرض مشارق في

 ؟ أحمد  اللم)) خآي اته (( ليدبرووا:  تعالى قوله طيب
. : للتعليل الطالب
 ؟ التدبر معنى ما : و الشيخ

: ..... الطالب
 ؟ إيش : على الشيخ

: ..... الطالب
 ؟  معناها)) ليتذكر (( و:  قوله ، : طيب الشيخ

. به : يتعظ الطالب
. كذا ، بالعمل : فيقوم الشيخ

: ..... الطالب
ل العمععل لن بععه ليعمععل أو ليتعععظ  ؟)) (( يتذكر معنى : إيش الشيخ
: قععوله معنععى مععا ، طيععب ، بالتععدبر الحاصععل المعنى فهم بعد إل يكون

  ؟)) واللب اب (( أولووا
. العقول : أولي الطالب
 ؟ إدارك عقول هي هل هنا بالعقول المراد ما ، : أحسنت الشيخ

: ..... الطالب
. تمام ، الرشد : عقول الشيخ

: ..... الطالب



. فيك الله بارك : أحسنت الشيخ
إلععى أضععافه اللععه لن اللععه كلم القععرآن هذا : أن الية هذه فوائد من 

أضععيف إذا و نعلععم كما كلم القرآن  و)). (( أنزلن اه:  قوله في نفسه
إل يقععوم ل معنععى الكلم لن لععه صععفة يكععون أن لععزم أحععد إلععى الكلم
. بغيره

 و)) (( أنزلن اه:  لقععوله جععل و عععز اللععه علععو : إثبععات فوائععدها من و
اا هذا قررنا قد و العلو من إل يكون ل النزال أي مجععالس عدة في كثير
الدلععة أنععواع بجميععع ثععابت أنععه بيععن و خلقععه فععوق بذاته الله علو قررنا

و ، : العقععل الرابععع و ، الجمععاع و السععنة و الكتععاب هععي التي السمعية
. : الفطرة الخامس

أنععه بينععا قععد و مكتععوب أي كتاب القرآن : أن الكريمة الية فوائد من و
الملئكة بأيدي التي الكتب و المحفوظ : اللوح مواضع ثلثة في مكتوب

. طيب ، النسان بأيدي التي الكتب و
وسععلم عليععه اللععه صععلى النبي رسالة : إثبات الكريمة الية فوائد من و

 .)) إليك (( أنزلن اه:  لقوله
كععان حيععث وسععلم عليععه اللععه صععلى الله رسول : فضيلة فوائدها من و

ال أهععل هععو مععن علععى إل ينععزل ل القععرآن القععرآن. و عليععه ينزل لن أه
. البشرية الكمال صفات لجمعه لنزاله

ة الية فوائد من و الوجعوه حسعب مبعارك الكريعم القعرآن : أن الكريم
. ذكرناها التي

اا كان إذا لنه التزامه و به العناية على : الحث فوائدها من و فإن مبارك
. المبارك الشيء هذا بركة ينال أن يريد البشر من أحد كل

بععه يستشععفى القععرآن أن ، به يستشفى : أنه الكريمة الية فوائد من و
و القلععوب أمععراض مععن بععه يستشععفى ، أخرى آيات ذلك على دلت كما
ني ا البدان أمراض من نهلل ا ((  ذي وس نأ لنلل ا بد وال بم نقلل وك بت نء ةة نجلل ا نظلل لع بو بن نم لملل

بم وك وب ةء نر نف ا لش نم ا نو لر لفي لل ودو ذص ثد ى وال وه ةة نو نم بح نر نن نو لني لم بؤ وم بل اا)). لل  إذ
فععي و القلععوب أمععراض فععي به يستشفى ؟ إيش أنه القرآن بركة فمن

وجععوه علععى يقععع البععدان أمععراض فععي بععه البدان. الستشععفاء أمراض
المريععض علععى الفاتحععة كقراءة به المريض على يقرأ أن : منها متنوعة

اا مفيدة فإنها يععدار و المععاء عليععه يصب و إناء في يكتب أن منها و ، جد
منهععا و ، مجععرب هععذا و يشععرب ثععم الكتابععة بهذه يتغير حتى عليه الماء
تميمععة بصععفة يعلععق أن الخلععف و السععلف مععن العلماء بعض رأي على



اختلف قد هذا فإن المريض على يعلق ثم شبهة أو جلد في يكتب يعني
فيععه رخععص فمععن ،  بعضععهم منعععه و بعضععهم فيععه فرخععص السلف فيه

. شفاء فيه القرآن أن على الدالة الدلة بعموم استدل
تععدبر القرآن إنزال في الحكم أعظم من : أن الكريمة الية فوائد من و

 .)) خآي اته (( ليدبرووا:  لقوله القرآن
لفظية قراءة يقرأه أل و القرآن تدبر على النسان : حث فوائدها من و

الععذين أعنععي النععاس مععن الجنععس هععؤلء ذم قععد تعععالى اللععه فإن فقط
بم:  تعععالى فقال لفظية قراءة يقرءون وهلل بن لم نو نن ((  ذيللو وم نن ل وأ ومللو نل بع ني
نب نت ا لك بل لل وا لي لإ لن نم ا لفظية قراءة  يعني)) (( أم اني ] ،78[البقرة:))  نأ

يمكن ل أنه إذ بالقرآن ينتفعوا لم لنهم أميون بأنهم الله فوصفهم فقط
العربععي صععار معععانيه يفهععم لععم فععإذا معععانيه بفهععم إل بععالقرآن النتفاع

. طيب ، سواء حد على والعجمي
بععالقرآن العمععل لن فععرض القععرآن تدبر : أن الكريمة الية فوائد من و

و فععرض فهععو بععه إل الفععرض يتععم ل ما و بتدبر إل العمل يتم ل و فرض
فععرض يكون قد الحال حسب ؟ كفاية فرض أو عين فرض هو هل لكن

فععرض فهععو بععه إل العبععد ديععن يتم ل فما ، عين فرض يكون قد و كفاية
المععة فععي يكععون أن بععد ل و كفايععة فععرض فهو ذلك على زاد ما و عين

. القرآن يفهم من السلم
علععى دالععة آيات كله الكريم القرآن : أن الكريمة الية هذه فوائد من و

م  ول)) خآيلل اته (( ليدبرووا:  قععال لهععذا و وتعععالى سبحانه به المتكلم
. اليات كل ، آيات عشر أو منه آية يقل

اا الكريمة الية فوائد من و أجله من القرآن نزل ما أعظم من : أن أيض
 .)) (( وليتذكر:  لقوله التذكر

اللععه قععال كمععا للنععاس موعظععة نزل الكريم القرآن : أن فوائدها من و
ني ا أخرى آية في تعالى نه ا ((  ذي وس نأ لنلل ا بد وال بم نقلل وك بت نء ةة نجلل ا نظلل لع بو بن نم لملل
بم وك وب لن:  تعالى قال و ] ،57[يونس:)) نر لإ نه ((  لل بم وال وك ور وم بأ بن ني ذدووا نأ نؤ وت

لت ننلل ا نم ا نل نلللت ى وا نهلل ا لإ لل به نذوا نأ لإ بم نو وتلل بم نك نن نح بيلل لس نب لنلل ا بن وال ومللووا نأ وك بح نت
لل بد نع بل لن لب ا نه لإ لل لم ا وال لع بم لن وك وظ لع له ني نععزل مععا ليععؤثر نععزل فالقرآن   ،)) لب
أن بععد ل لكععن سععهل هذا بقراءته الجر ينال أو بقراءته النسان ليتبرك

اا يؤثر . موعظة و تذكر
العقععول أصععحاب إل بععالقرآن يتععذكر ل : أنععه الكريمععة الية فوائد من و

 .)) واللب اب أولووا (( وليتذكر:  لقوله



يتذكر لم من و العقل صاحب فهو بالقرآن تذكر من : أن فوائدها من و
؟ لمععن اتصععفوا لمن التذكر جعل الله أن ذلك وجه كذا؟ عقل له فليس

. بالعقول
لن الرشععد عقععل  ، العقععل هو روحه و النسان لب : أن فوائدها من و

اا العقول هذه سمى الله . سبب جمع كأسباب لب جمع ألباب
نن ا:  داود بععن سععليمان قصععة فععي تعالى الله قال ثم  بب نه نو نو ند ((  وو ندوا لللل

نن نم ا بي نل نم وسلل بعلل ود لن ببلل نع بل وه وا لنلل ةب لإ لووا بذ:  قععال   ،)) نأ لإ نض ((  لر له وعلل بيلل نل نع
وي لش نع بل وت لب ا نن ا لف لص ا ود وال ني ا لج بل " جمللع:  قععال ، تفسععيره تم هنا  إلى)) وا

إن و سللكنت واسللتوقفت إذوا أنهلل ا والمعنت ى والس ابق هو و جوواد
موصععوفة عليه عرضت التي الخيل هذه أن يعني   ،" سبقت ركضت

على وقفت إذا فهي الجياد من أنها و الصوافن من أنها الوصفين بهذين
هعو و هيئعة أكمعل علعى مشعت مشعت إذا و الصفون هو و هيئة أحسن
ما غاية هذا و السير طال لو و المشاق تحمل و السبق في جيدة الجود
أن هكععذا هععو الخيععل جمععال مععن يكون ما غاية ، الخيل جمال من يكون
أدائهععا و فعلهععا يكععون أن و النفععس يسر مما الوقوف حين هيئتها تكون
" و:  المؤلععف قععول و  ، الجععود ذوات مععن لكونها ينفع مما السير حين

لروادتلله والظهللر صلللت ى أن بعللد عليه عرضت فرس ألف ك انت
غربللت تسللعم ائة منهلل ا والعللرض بلوغ فعند لعدو عليه ا والجه اد

الخيععل هععذه تقععدير   ،" فلل اغتم والعصر صلت ى يكن لم و والشمس
و وسععلم عليه الله صلى النبي عن معصوم عن دليل يحتاج فرس بألف
أو ألععف بأنهععا وسععلم عليععه اللععه صععلى الله رسول عن دليل هناك ليس
نقععف أن هنععا المسععئولية تكععون أو يكععون حينئذ أكثر. و أو أقل أو ألفان
هععو إنمععا ، بأقععل ل و بععأكثر ل و بععألف نحععددها فل  ، القرآن وقف حيث

الجيععاد. فلمععا الصععافنات الخيععول هععذه النهععار آخععر فععي عليععه عرضععت
الخيول بهذه التعلق من قلبه في ما لقوة يصلي أن نسي عليه عرضت

سععليمان لن التمتع و للزينة أعدها أو الله سبيل في للجهاد أعدها التي
: تعععالى قععال كمععا الملععوك النبيععاء مععن كععان والسععلم الصععلة عليععه

بب نه نو ثك ا للي ((  بل لغي ل وم نب بن دد ني نح بن نلل لد ي لم بع الملععوك ] و35[ص:)) نب
أعععدها كان سواء و الخيول إلى بالنظر يبتهجوا و يسروا أن عادتهم من

ملك. أنه بصفة بها للتمتع أعدها أو به أمر قد كان إن للجهاد
نل:  يقول   نق ا نف وني ((  وت لإ بب نب بح لب نأ لر وح بي نخ بل بن وا لر نع بك وبي لذ  قال)). نر
، الخيععر محبة محبته  يعني)) والخير (( حب أردت  أي)) (( أحببت: 



اا المععال علععى يطلععق الخيععر و (( إن:  تعععالى قععوله فععي كمععا عمومعع
لحللب * وإنلله لشللهيد ذلللك علللت ى * وإنلله لكنللود لربه والنس ان

المععال هععو الخيععر أن علععى الععدليل و المععال بحب  أي)) لشديد والخير
نب:  تعالى قوله لت وك بم ((  وك بي نل نذوا نع نر لإ نضلل وم نح وك ند نحلل وت نأ بو نملل بل بن وا نك لإ نر نتلل
ثروا بي وة نخ لي لص نو بل وتفسععير المال حب  يعني)) والخير (( حب:   فقوله)) وا

مععر قععد و اللفععظ دللععة من أخص بالخيل الخير لهذا الله رحمه المؤلف
قصععور هذا لن الخص بالمعنى العم اللفظ يفسر أن يجوز ل أنه علينا
فيكععون الخيععل في السياق أن المؤلف عذر يكون قد لكن التفسير في

: قععوله هععو و إشكال هنا و السياق بقرينة الخاص على العام لهذا حمله
: لمععاذا قائل قال لو يعني ؟ يحب الحب  هل)) والخير حب (( أحببت

والخير لحب (( وإنه:  تعالى قال كما ؟ الخير أحببت إني الية تكن لم
الفعععل بلفععظ جععاءت الععتي المحبععة أول اللععه رحمه  المؤلف)) لشديد
رحمععه  لكنععه" والخير حب أردت " أ ي )) (( أحببت:  فقال بالرادة

إذا لنععه المعنععى فساد من يتخلص لم اللفظ تضار من تخلص إن و الله
مععع  ، يحصععل ل قععد و يحصل قد  فالمراد" والخير حب " أردت:  قال
علععى الولى أحببت : إن نقول هذا على الجواب لكن حاصل. و حبه أن

الخيععر حععب أحععب كععأنه التوكيد باب من بابها على الثانية أحببت و بابها
ال اا يكعون أن لعزم الشعيء حب أحب من و الخير عن فض للشععيء محبع
اا أحب أن أحب : أنا قلت لو كما ال ، فلن قععراءة أحععب أن أحععب أنا ،  مث

كععأنه ، التوكيععد بععاب مععن ؟ إيععش باب من هذا فيكون ، الفلني الكاتب
تفسععير علععى يععرد الععذي اليععراد مععن نتخلععص بهذا و مرتين المحبة كرر

":  المؤلععف  قععال)) ربللي ذكللر (( عن:  قوله الله. و رحمه المؤلف
اا هذا  و" والعصر صل ة أ ي هععو و أخععص هععو بمععا للعام تفسير فيه أيض

و ذكععر صععلة فكل الصلة من أعم الذكر لن ذلك و التفسير في قصور
، صععلة ذكر كل ليس و ذكر صلة كل ؟ هذا صحيح صلة ذكر كل ليس

اا ، نعععم أي صععحيح؟ العععم فسععرنا فقععد بالصععلة الععذكر فسععرنا إذا إذ
و بالسععياق ؟ بإيش المؤلف عن يعتذر ربما لكن و قصور هذا و بالخص

ربععه بععذكر أراد سليمان : إن يقول الذي من لنه يقبل ل العذر هذا لكن
لععه المساء لن المساء في الله ذكر أراد أنه يكون قد إذ ؟ العصر صلة
الصحيح هو هذا و الذكر هذا في داخلة العصر صلة تكون و معينة أذكار

؟  إيععش)) ربللي ذكللر (( عللن:  قوله في بالذكر المراد أن الصحيح ،
ذكر (( عن:  قوله و . طيب العصر صلة فيه يدخل الذي الذكر عموم



مل و القلعب ذكر هو الذي التذكر  يشمل)) ربي هعو العذي القعول يش
صعلة أدخلنعا إذا الجعوارح أفععال هعو الذي الفعل يشمل و اللسان ذكر

، الثلثععة الععذكر أنععواع علععى تشععتمل العصععر صععلة لن هععذا في العصر
تععذكر و القلععب تععذكر فيهععا  ، الثلثععة الععذكر أنععواع علععى تشتمل الصلة
إضععافة  فععي)) ربللي ذكللر (( عن:  قععوله الجوارح. و تذكر و اللسان
لععه أذعععن حيععث وجععل عز لله سليمان من استعطاف الله إلى الربوبية
ال يكون أن تقتضي التي بالربوبية قععوله وتعالى. و سبحانه بذكره مشغو

وني:  لإ وت ((  بب نب بح لب نأ لر وحلل بيلل نخ بل بن وا لر نعلل بكلل وبللي لذ بعععض  استشععكل)) نر
عععن : إن فقيععل ؟ كيععف ربي ذكر عن أحببته ، بعن الفعل تعدي العلماء
ال يعني  ، البدلية يعني  ، من معناها بعععض قعال و  ، ربعي ذكعر ععن بعد
اا أحببت : إن العلماء و  ، ربععي ذكععر عععن الخيععر حب آثرت معنى مضمن

اا المتعلععق يناسععب ل بمتعلععق جيععء إذا أنه ، سبق فيما علينا مر ظععاهر
:  قولين ذلك في النحو لعلماء فإن

. المتعلق يناسب معنى المتعلق : تضمين الول القول
اا المتعلععق يناسععب ل الععذي الحععرف يضععمن : أن الثاني و يناسععب حرفعع

المتعلق.
بالفعل. ؟ بإيش التجوز يكون أن الولى أن ذكرنا و 
بت (( حتت ى:  قوله و طيب  نر نووا لب نت نجلل ا لح بل )) تللووارت (( حلتت ى )) لب ا

بمععا اسععتترت  أي)) (( ب الحجلل اب " والشمس " أ ي:  المؤلععف قععال
قععال إذا  تععورات)) ب الحجل اب (( تووارت نعععم  ، البصععار عععن يحجبها

: يقععال ل فلمععاذا ذكععر لهععا يسععبق لم الشمس و مستتر : الضمير قائل
استترت حتى أبعدت أنها يعني بالحجاب الخيل  أي)) تووارت (( حتت ى

إلععى صععلت و حععتى تتسععابق و تتطععارد وهي بالنظر شغل كأنه و ؟ عنه
محتمععل المعنععى هععذا أن شععك : ل نقول عنه غابت بحيث بعيدة مسافة

نل:  نقول ، الية في نق ا نف وني ((  وت لإ بب نب بح لب نأ لر وح بي نخ بل بن وا لر نع بك وبللي لذ نر
لتت ى بت نح نر نووا وردت لكععن و اسععتترت و فأبعععدت الخيععول هععذه  أي)) نتل

(( الشععمس هي توارت الذي أن من المؤلف إليه ذهب ما تؤيد أحاديث
؟ الحجععاب هععذا هععو فمععا ، البصععار عععن يحجبهععا بمععا  أي)) ب الحج اب

، الرض هو غابت إذا الشمس يحجب الذي الحجاب الرض هو الحجاب
لتللت ى:  القرنيععن ذي عععن تعععالى اللععه قععال كمععا نح نذوا ((  نغ لإ نللل نب نب لر بغلل نم

لس بم لش نه ا وال ند نج وب نو ور بغ دن لفي نت بيلل دة نع نئلل لم اا فععي  يعنععي)) نح البحععر. إذ
الشععكل كرويععة الرض لن هععذا و الرض هععي غععابت إذا يسترها فالذي



أن بععد فل المنحنععي الجععانب إلععى وصععلت و عليهععا الشععمس دارت فإذا
اا قوم كل عن تغيب هكذا و تغيب اا شيئ غعابت من على تطلع حتى فشيئ
ال عنه . أو

علععى يعععود  الضمير)) (( ردوه ا )) عليه (( ردوه ا:  تعالى قال ثم 
مععن ثانية مرة عليه ترجع و عليه ترد أن أمر ، عليه عرضت التي الخيل
اا عليها يقضي أن أجل ال و وجععل عز لله غضب تعلقععت الععتي لنفسععه تنكي
.  الله ذكر عن بها أعرضت و الخيول بهذه

(( فطفق فردوهععا المعروضععة الخيل  أي)) علي (( ردوه ا:  قال 
ث ا  جمععع)) (( ووالعن اق سععاق  جمع)) (( ب السوق  بالسيف)) مسح

 طفععق)) (( فطفق ، عليععه  فردوها)) علي (( ردوه ا:  قال ، عنق
ال خبرهععا يكععون .... و أفعال من ماضي فعل هذه اء و فع ذلععك علععى بنععا
ث ا:  قوله فإن اا  ليس)) (( مسح المحععذوف للفعععل مصععدر بععل لهععا خبر

اا. طيععب يمسععح فطفععق التقععدير و الخععبر هععو الععذي : وقععوله مسععح
ث ا العنععاق و سععاق جمععع سوقها مع يضربها  يعني)) ب السوق (( مسح

الصفون باعتبار و المشي باعتبار النفس بها تتعلق الخيل لن العنق مع
، العنععق حسععن و الشعععر مععن عليهععا ما و الرقبة باعتبار و الوقوف عند

هو و الخيل في الحسن مواقع ضرب والسلم الصلة عليه ضرب فلهذا
. أعلم الله و أعناقها و ؟ وإيش سوقها

: ..... الطالب
. الصلة من : أعم الشيخ

: ..... الطالب
. الغروب بعد ما إلى تستمر المساء في الذكار : لن الشيخ

: ..... الطالب
. وغيرها الصلة يشمل ، عام الذكر ، : عام الشيخ

: ..... الطالب
بعععد يععذكر أن فععرق ل فالمسععافة مقيععدة تكععن لم إذا ، نعم : أي الشيخ
. قبله أو الشمس غروب

: ..... الطالب
 ؟ العصر بعد أذكار فيه هو و : طيب الشيخ

: ..... الطالب
اا نجعله ل لماذا ، : طيب الشيخ . الصلة منه و عام

: ..... الطالب



بعععد اللععه يععذكر فهععو ، العصععر بعد تكون المساء أذكار لن : نعم الشيخ
. نعم ، ذلك عن فاشتغل العصر

: ..... الطالب
 ؟ : كيف الشيخ

: ..... الطالب
حاجععة مععا بالضععمير اتصلت إذا ، بالضمير تتصل لم ..... ما ، : ل الشيخ

. اللف إلى
: ..... الطالب
. : ها قال ما : ردوا قال لو : يعني الشيخ

: ..... الطالب
اا يكتب لم لماذا تقول أن قصدي أنا : ل الشيخ  ول كععذا ؟ الواو بعد ألف
مععا ، : ردوه قلععت لععو الضععمير مععع الواو بعد اللف تكتب : ل أقول ؟ ل

اا تكتب ما : ردوها تقول ألف تكتب اا ردوا لكن ألف . ألف تكتب زيد
؟ لمن راجع : الواو الطالب
. للمخاطب راجع : الواو الشيخ

: ..... الطالب
الخيععل علععى  تعععود)) (( ه ا و جماعععة يخععاطب الجمع واو : إي الشيخ
. علي الخيل ردوا يعني

: ..... الطالب
كان لو ، جماعة إلى وجه إذا المر ، المر هو ما للمخاطب ، : ل الشيخ

بفععل المقترنعة والعواو ، أمر فعل هذه لكن للغائب صارت ماضي فعل
. واضح ، للمخاطب تكون المر

: ..... الطالب
. : ردوها يقال الماضي ، : ردوها لقال ماضي كان لو : ل الشيخ

: مجهول الطالب
. ردوها ل. المفعول : مجهول الشيخ

: ..... الطالب
. نعم ، عليه يردوها أن يأمرهم أمر فعل هي حال كل : على الشيخ

..... ؟ دينية محاضرات عليها يسجل : ..... هل الطالب
شععاء إن الفوائد في سيكون لن وقته على متقدم هذا : السؤال الشيخ

. نعم ، الله
: ....  الطالب



اا معنععى اسععتفدت الفعل ضمنت إذا لنك نعم : أي الشيخ  اا جديععد زائععد
ال الصععلي، الفعل معنى على ثن ا:  تعععالى قععوله فععي قلنععا إذا فمث بي نع  ))

وب نر بش نه ا ني ود لب نب ا له لع لللل معنييععن هععذا تضععمن بهععا يععروى المععراد  أن)) وال
مععن  بمعنععى)) بهلل ا (( يشرب البععاء : إن قلععت إذا ، الععري و الشرب
. الشرب هو و واحد معنى إل منها نستفد لم منها يشرب

: ..... الطالب
بععالمعنى أتينععا : يععروى قلنععا إذا الفعععل لن زائععد هععو مععا ل ، : ل الشععيخ
بععالمعنى نععأتي جعلنععا الععذي و شععرب بعععد إل ري ل إذ ليشععرب الصلي

جعلنععا الععذي الشرب مجرد على زائد الري صحيح لن الري هو و الزائد
. نعم ، يشرب به تتعدى ل الباء أن هو به نأتي

: ..... الطالب
أناس جاء بالقرآن التميمة أجزنا إذا التميمة ..... هي هذه : إي الشيخ 

مععع يععدور : الحكععم نقععول ؟ تقولععون فماذا ، شركية أشياء فيها فدخلوا
كتععب إذا لكععن ، الشععرك لجععل ممنوع صار شركية أشياء كتب إذا علته
اا الكععاتب هععذا يكععون أن بععد ل يعنععي الشرك فيه فليس القرآن من شيئ
اا يكون أن بد ل التميمة كتب الذي . مأمون

: ..... الطالب
 ؟ إيش : جاب الشيخ

: ..... الطالب
 .... ؟ : إيش الشيخ

. الشركيات هذه : تعليق الطالب
. هذا يمنع هذا ، : ل الشيخ

بد:  الطالب نق نل نو لن ا ((  نت نن نف نم ا بي نل نن ا وس بي نق بل نأ نلت ى نو له نع وي لس بر ثدوا وك نس لم نج وث
نب نن ا نل نأ نق ا وب *  بر نر لف بغ بب للي وا نه ثك ا للي نو بل لغللي ل وم نب بن دد ني نحلل بن نلل لملل
لد ي بع نك نب لن نت لإ بن وب نأ له ا نو بل نن ا وا بر لخ نس نف وه *  نح نل وري لر ي وال بج له نت لر بم نأ ثء لب نخ ا ور
وث بيلل نب نح نصلل ا نن نأ لطي ني ا لشلل نووال لل *  دء وكلل لنلل ا دص نب لووا نغلل نن نو لريلل نخ نوخآ  *

نن لني لر نق لد لفي وم نف ا بص نل نذوا وا نهلل ننلل ا *  وؤ نط ا بن نع ون بم بو نفلل ا بك نأ لسلل بم لر نأ بيلل نغ لب
دب نس ا لن لح لإ نو وه *  نن ا نل ند بن نفت ى لع بل وز نن نل بس وح دب نو .)) نمبآ

نن ا:  تعالى الله قال ، الرجيم الشيطان من بالله : أعوذ الشيخ بب نه نو نو  ))
ند وو ندوا نن لل نم ا بي نل نم وس بع ود لن بب نع بل وه وا لن ةب لإ لووا بذ نأ لإ نض *  لر له وعلل بيلل نل وي نع لشلل نع بل لب ا

وت نن ا لف لص ا ود وال نيلل ا لج بل (( إذ:  قععوله فععي المتعلععق أيععن ، آخععره  إلععى)) وا
  ؟)) عرض



: ..... الطالب
. نعم ، متعلق إلى تحتاج الظرفية : يعني الشيخ

: ..... الطالب
هعععي  معععا)) (( والصللل افن ات:  قعععوله ، طيعععب ....، : أذكعععر الشعععيخ

  ؟)) (( والص افن ات


